
A J Á N L A T T É T E L I  F E L H Í V Á S  

I .  S Z A K A S Z :  A J Á N L A T K É R Ő  

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név*: Nyirád Község Önkormányzata Nemzeti azonosítószám*: 
EKRSZ_24704304 

Város*: Nyirád NUTS-kód: HU213 Postai irányítószám*: 8454 

Egyéb cím adatok*: Szabadság utca 3. Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy*: Nagy Gábor Email*: hivatal@nyirad.hu 

Telefon*: +36 70 338 5434 Fax*: +36 1 2005005 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) *: --- A felhasználói oldal címe: (URL): --- 

Lebonyolító szerv(ek) adatai 

Hivatalos név*: Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft. Nemzeti azonosítószám*:  

Város*: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám*: 1036 

Egyéb cím adatok*: Bécsi út 57-59. I. emelet 10. Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy*: dr. Csizmadia Laura Email*: kozbeszerzes@oeszy.hu 

Telefon*: +36 12251229 Fax*: +36 1 2005005 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) *:www.oeszy.hu A felhasználói oldal címe: (URL): 
www.oeszy.hu 

I.2) Közös közbeszerzés 

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg* igen/nem 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés* igen/nem 

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda* igen/nem 

I.3) Ajánlatkérő típusa 
Ajánlatkérő típusa*: Egyéb*:  

[KK1] megjegyzést írt: Tekintettel arra, hogy Fax szám 
hiányában az eljárás nem indítható meg, ez esetben a 
lebonyolító Fax számát adtuk meg. 



Közjogi szervezet 

Központi szintű 

Közszolgáltató 

X Regionális / helyi szintű 

Támogatott szervezet (Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés) 

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérő esetén) 

Fő tevékenység* 

Általános közszolgáltatások 

Egészségügy 

Egyéb*: állattartás 

Gazdasági és pénzügyek 

Honvédelem 

Környezetvédelem 

Közrend és biztonság 

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

Oktatás 

Szabadidő, kultúra és vallás 

Szociális védelem 

I I .  S Z A K A S Z :  T Á R G Y  

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa: 

Szerződés típusa*: 

Árubeszerzés 

Építési beruházás 

Szolgáltatás megrendelés 

II.1.2) Fő CPV-kód: 

Fő CPV-kód*: 45000000-7 Építési munkák 

II.1.3) A szerződés tárgya:  

A szerződés tárgya*: Kerékpárút kivitelezése (1214) 

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége*: 6000 karakter 

Vállalkozási szerződés keretében kerékpárút építése a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 
azonosítószámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” elnevezésű projektben 

A tervezett nyomvonal a 7317 j. közút keleti oldalán halad, a közvilágítási oszlopsoron kívül. 
A tényleges útépítés a 7317 j, ök. út 10+551 – 10+992 km szelvények között történik. A 



kerékpárút a teljes tervezési szakaszon 2×1,0=2,0 m burkolatszélességgel épül három 
szakaszban. Az első szakasz az ipari parktól (10+551 km. sz.) az Erzsébet térig (10+935 km. 
sz.) az orsz. közút bal oldalán épül.A második szakasz az első szakasz 0+324 k. sz-ből ágazik 
ki, a 10+880 km. sz-ben keresztezi a 7317 j. orsz. közutat és csatlakozik a meglévő buszforduló 
burkolatához.A harmadik szakasz a buszfordulón történő forgalomtechnikai kijelölés után, 
annak burkolatához csatlakozva kétoldali kiemelt szegélyes önálló kerékpárúként 
csatlakozik a Dózsa György utca melletti közlekedési felülethez.A burkolat oldalesése 
egyoldali, így biztosítva a vízelvezetést közút meglévő árka felé, szüksége esetén kiegészítve 
padkafolyókával.A tényleges útépítés a 385 + 25 + 30 = 440 m hosszban történik. 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően) 

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: 7 hónap vagy napban: 

vagy a teljesítés határideje (naptári napban): 2020. november 16. 

II.1.6) A teljesítés helye: 200 karakter 

8454 Nyirád 7317 jelű, összekötúk. út 10+551 – 10+992 km szelvények között 

II.1.7) Részekre bontás 

Részajánlat tételre lehetőség van*: igen/nem 

Ajánlatók benyújthatók:* 

egy részre 

több részre 

valamennyi részre 

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: --- 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy 
részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: --- 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 

II.2.1) Rész száma, elnevezése:  

Vállalkozási szerződés keretében kerékpárút építése a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 
azonosítószámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” elnevezésű projektben 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 

Fő CPV-kód*: 

45000000-7 Építési munkák 

45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési 
munka 

45100000-8 Terepelőkészítő munkák 



45233290-8 Útjelző tábla szerelése. 
45233221-4 Útburkolati jelek festése. 

II.2.3) Teljesítés helye: 

NUTS-kód*: HU213 

A teljesítés helye*: 200 karakter 

8454 Nyirád 7317 jelű, összekötő. út 10+551 – 10+992 km szelvények között 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége *: 4000 karakter 

Nyirád település északi részén kialakult ipari park megközelítése jelenleg csak a 7317 j. Devecser 
– Tapolca ök. úton közelíthető meg. Gyalogos vagy kerékpáros létesítmény a szakaszon nem 
található. A kivitelezési feladat a település és az ipari park közötti kerékpáros útvonal kiépítése a 
7317 j. közút melletti önálló vonalvezetésű kerékpárút építésével, ill. a meglévő közúti híd 
felhasználásával. Az épített szakaszt Nyirád belterületén forgalomtechnikai kijelöléssel szükséges 
kiegészíteni a 7321 j. Nyirád – Sümeg ök. útig. 
A településen bevezető szakaszának adottságai miatt (orsz. közút egyenes vonalvezetése) 
közlekedésbiztonsági szempontból indokolt egy forgalomlassító középsziget kialakítása 
településkapuként a 7317 j. Devecser – Tapolca ök. út 10+728 km. szelvényében. 
Nyirád, kerékpárút: 
A tervezett nyomvonal a 7317 j. közút keleti oldalán halad, a közvilágítási oszlopsoron kívül. A 
tényleges útépítés a 7317 j, ök. út 10+551 – 10+992 km szelvények között történik. A kerékpárút 
a teljes tervezési szakaszon 2×1,0=2,0 m burkolatszélességgel épül három szakaszban. 
Az első szakasz az ipari parktól (10+551 km. sz.) az Erzsébet térig (10+935 km. sz.) az orsz. közút 
bal oldalán épül. 
A második szakasz az első szakasz 0+324 k. sz-ből ágazik ki, a 10+880 km. sz-ben keresztezi a 
7317 j. orsz. közutat és csatlakozik a meglévő buszforduló burkolatához. 
A harmadik szakasz a buszfordulón történő forgalomtechnikai kijelölés után, annak burkolatához 
csatlakozva kétoldali kiemelt szegélyes önálló kerékpárúként csatlakozik a Dózsa György utca 
melletti közlekedési felülethez. 
A burkolat oldalesése egyoldali, így biztosítva a vízelvezetést közút meglévő árka felé, szüksége 
esetén kiegészítve padkafolyókával. 

A tényleges útépítés a 385 + 25 + 30 = 440 m hosszban történik. 
A kerékpárút a teljes tervezési szakaszon 2×1,0=2,0 m burkolatszélességgel épül, 0,5-0,5 m padka 
szélességgel. A burkolatszélek lezárása a hármas szakasz esetében „K” j. szegéllyel történik. A 
burkolat oldalesése minden esetben egyoldali, így biztosítva a vízelvezetést. 

Tervezett kerékpárút pályaszerkezeti rétegrendje: 
- 3 cm AC8 kopó aszfaltbeton kopóréteg 
- 4 cm AC11 kopó aszfaltbeton kötőréteg (kiegy. építve) 
- 20 cm M22 mechanikai stabilizációs alapréteg 
- 20 cm M56 mechanikai stabilizációs ágyazat 



A kerékpárút megvalósításához a 7317 j. Devecser – Tapolca ök. út 10+808 km. szelvényében lévő 
Nyirádi Kígyós-patak híd meglévő ~2 m széles gyalogos- és kerékpáros forgalom átvezetésére 
alkalmas szegélyének felhasználása is szükséges a Kígyós-patak keresztezése miatt- 
Nyirád, forgalomtechnikai kijelöléssel érintett szakasz: 
A második és a harmadik épített szakasz összekötése érdekében a meglévő autóbuszforduló 
burkolatán 75 m hosszon kerékpáros nyom burkolati jelekkel kijelölt szakasz kerül kialakításra a 
szükséges forgalomtechnikai elemekkel (burkolati jel, táblázás) kiegészítve. 
Nyirád, településkapu: 
A településen bevezető szakaszának adottságai miatt (orsz. közút egyenes vonalvezetése) 
közlekedésbiztonsági szempontból indokolt egy forgalomlassító középsziget kialakítása 
településkapuként a 7317 j. Devecser – Tapolca ök. út 10+728 km. szelvényében. 
A középsziget tervezett szélessége 2,5 m, hossza 10,0 m, térkő burkolattal, „K” szegéllyel 
szegélyezve. A forgalmi sávok mindkét irányban 3,25 m szélesek. 

Tervezett szélesítés (7317 j. orsz. út) pályaszerkezeti rétegrendje: 
- 4 cm AC11 (F) kopó aszfaltbeton kopóréteg 

- 7 cm AC22 (F) kötő aszfaltbeton kötőréteg 
- 15 cm Ckt-4 j. cementstabilizációs alapréteg 
- 20 cm M56 mechanikai stabilizációs ágyazat 

Tervezett középsziget rétegrendje: 

- 6 cm piros színű térkő burkolat 
- 3 cm ágyazó zúzalék 

- 15 cm M56 mechanikai stabilizáció 
- meglévő burkolatalap 

A tervezett középsziget környezetében 66 m hosszon a meglévő kopóréteg teljes szélességű 
marását követően új kopóréteg kerül kialakításra teljes szélességben. 

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, 
árazatlan költségvetés tartalmazza. 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és 
követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok: 

Az alábbiakban megadott szempontok*: igen/nem 

Minőségi kritérium*:  

Megnevezés: 2. A szerződés teljesítésében 
részt vevő, 1 fő szakember többlet szakmai 
tapasztalata az M.12. pont tekintetében 
bemutatott felelős műszaki vezető 
pozícióban alkalmazni kívánt szakember 
esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 24 hónap) 

Súlyszám: 102015 Jelentőség: --- 

[Szerző2] megjegyzést írt: Az értékelési szempontok 
pontosításra kerültek. 
Kérjük ellenőrizni és jóváhagyni szíveskedjenek. 
Sajnos az ellenőrzési tapasztalat szerint a szakember max. 10 
súlyszámmal lehet. Itt most 15.  
Amennyiben tudnak egyéb értékelési szempontot adni a 
csökkentés érdekében, kérem szíveskedjenek megadni. 
 
Ellenkező esetben kérem szíves jóváhagyásukat. 



Megnevezés: 3.  Kötelezően vállalt jótállás 
időtartamán felül vállalt többletjótállás 
időtartama (egész hónapokban megadva, 
min. 0 hó, max. 12 hó) 

Súlyszám: 5 Jelentőség: --- 

Megnevezés: 4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy 
zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 
7:00 - 12:00 óra és 14:00 - 18:00 óra közötti 
időszakban, illetve szombaton 8:00-12:00 óra 
közötti időszakban végez? (igen/nem) 

Súlyszám: 5  

5. Ajánlattevő vállalja-e, hogy az érintett 
településrészen az esetleges szállítási 
szennyeződések (felhordott sár, por) 
folyamatos eltávolítását biztosítja? (igen/nem) 

Súlyszám: 5  

Költség kritérium*: igen/nem 

Megnevezés: Súlyszám: Jelentőség: 

Ár*: igen/nem 

Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár 
(nettó HUF) Súlyszám: 7080 Jelentőség:  --- 

 

II.2.6) Becsült érték: 

Érték áfa nélkül: --- Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban:* 7 hónap 

Napokban kifejezett időtartam:* ……………. 

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma: *(naptári napban):  

A szerződés meghosszabbítható: * igen/nem 

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 400 karakter 

 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 

[Szerző3] megjegyzést írt: Kérjük szíveskedjenek 
ellenőrizni, hogy a teljesítés minőségét növelik-e a 
szempontok, adott esetben kérem szíveskedjenek 
módosítani. 



A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): --- 

Tervezett minimum: -- 

Maximális szám: --- 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 4000 karakter 

--- 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): * igen/nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók: igen/nem 

Opciók leírása: 4000 karakter 

--- 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, 
vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: * igen/nem 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel 
és/vagy programmal kapcsolatos*: igen 

Projekt száma vagy hivatkozási száma*: TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 

II.2.13) További információ: 400 karakter 

 

I I I .  S Z A K A S Z :  J O G I ,  G A Z D A S Á G I ,  P É N Z Ü G Y I  É S  M Ű S Z A K I  
I N F O R M Á C I Ó K  

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 

A kizáró okok felsorolása*: 4000 karakter 



Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. 

Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az az ajánlattevő, akivel szemben, 
illetőleg akinek alvállalkozójával, és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba 
bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben szereplő kizáró okok 
valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.  

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása*: 4000 karakter 

A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok igazolása körében a Kbt. 67. § (1) bekezdése 
szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes 
formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot 
kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő 
a Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a 
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.  
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési 
eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban 
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. 
rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell 
igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az 
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi 
közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt 
be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt 
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk 
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be 
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban 
előírt kizáró okok. 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés h), j) és q) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró 
ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő köteles kizárni 
az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban 
alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az 
ajánlatkérő Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni. 

Az eljárásban a Kbt. 69. § (11a) bekezdés alkalmazásra kerül az eljárás során. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c)]*: 4000 karakter 

--- 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása*: 4000 karakter 



--- 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1000 karakter 

--- 

Az alkalmassági minimum követelmények: 4000 karakter 

--- 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 4000 karakter 

Az ajánlattevőnek a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat 
kell becsatolnia: 
M.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára és a 23. §-ra 
figyelemmel az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 5 (öt) év (60 hónap) 
legjelentősebb közbeszerzés tárgyára (útépítési kivitelezésiés vagy útfelújítási tevékenység) 
vonatkozó referenciáinak igazolását (A referenciákat a Korm. rendelet 23. § alapján az 
alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal a Korm. 
rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti igazolás csatolásával kell igazolni.).   
Az igazolás(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és 
befejező időpontja év/hónap/nap szerinti bontásban) és helye, a szerződést kötő másik fél, az 
építési beruházás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.   
Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a 
referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia 
mely részeit teljesítette.   
Ajánlatkérő öt év (60 hónap) teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált 
időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett építési 
beruházásokat veszi figyelembe.  
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia 
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult 
meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a referenciakövetelményt a 
szerződést kötő másik fél által kiadott referencia igazolással kell igazolni.  
A Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja, valamint (3) bekezdés a) pontja szerinti 
esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó 
referencia igazolás– a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes 
ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást 
bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás 
tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó 
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy 
felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet 
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

[dÁM4] megjegyzést írt: A 2. értékelési szempontra 
figyelemmel kérjük, szíveskedjenek visszajelezni, hogy kérik-
e szakember alkalmassági feltételként előírását. 
Amennyiben igen, kérjük, szíveskedjenek meghatározni, 
milyen szakembert kívánnak előírni. Műszaki-szakmai kérdés. 

[G5R4] megjegyzést írt: A Korm. rendeletben előírt 
minimum követelmények elegendőek és megfelelőek 
számunkra. 

[Szerző6R4] megjegyzést írt: Az értékelési szempontra 
figyelemmel a szakember bekerült mint alkalmassági feltétel. 
Ha szükséges a referencia előírás törölhető. 
Kérjük visszajelzésüket, hogy:maradjon-e mindkettő. 



jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az 
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy 
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt.  
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására 
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) 
bekezdésben foglaltak alapján, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek 
– kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos 
módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.  
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.  
M.2. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja igazolására 
ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát azon szakemberről, akit be kíván vonni a 
teljesítésbe.  
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:  

 a szakember neve, 
 annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, 
 ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai 

nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog, vagy adott esetben azzal 
már rendelkezik valamint azzal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. 

A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá- amennyiben jogosultsággal az ajánlattétel 
időpontjában még nem rendelkezik  

 a szakember esetében a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát, valamint 
 a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. Az önéletrajznak tartalmaznia 

kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így 
különösen a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott 
munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és 
befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a 
személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember 
munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. 
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben 
párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember 
gyakorlati idejébe.  

 Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt 
rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési 
eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan 
megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. 

A fenti nyilatkozathoz csatolni kell - amennyiben jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában 
már rendelkezik -: 

 Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt 
rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési 
eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan 
megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. 

 amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a 
vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nem jogosult, úgy a 
regisztrációt igazoló dokumentumok egyszerű másolatát. 



A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység 
végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember) 
vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. Korm. rendelet 40. § és 41. §-
aiban foglaltakra. Nem magyarországi letelepedésű szakembereknek a szerződéskötés 
időpontjára szerepelniük kell az illetékes kamara nyilvántartásában. Amennyiben a 
bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem 
rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek 
minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb 
ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatban a 
Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy 
az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.  

A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az 
alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív 
kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására 
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4) szerinti felhívására köteles benyújtani. 
Az eljárásban a Kbt. 69. § (11a) bekezdés alkalmazásra kerül az eljárás során. 

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel a 21. § (2) bekezdés a) pont szerinti igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevő 
arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt M.1. alkalmassági 
követelménynek. 

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Korm. rendelet 25.§ (3) 
bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő választása szerint jogosult a 21. § (2) bekezdés a) 
pontban foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Ha az elbírálás során az 
ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § 
(7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 21. § (2) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak 
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma 
valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre 
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

Az alkalmassági minimum követelmények: 4000 karakter 

M.1. Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító 
felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban (megküldési időpont év/hó/naptól 
visszafelé számított megelőző 60 hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) az ajánlattevő 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szakasz szerint igazolt, a közbeszerzés tárgya szerinti 
(útépítési és/vagy útfelújítási tevékenység) szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki 
átadás-átvétellel zárult, referenciával összességében legalább 330 méter út építésére vagy 
felújítására irányult.  

M.2. legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-KÉ kategóriájú felelős műszaki 



vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal. 

 

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: 4000 karakter 

 

III.1.4) A szerződés biztosítékai: 1000 karakter 

1. Késedelmi kötbér: 

Amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, valamely kötelezettségét 
késedelmesen teljesíti, úgy a késedelmes napok után naptári naponként a nettó vállalkozói 
díj, mint vetítési alap 0,5 %-ának megfelelő, de legfeljebb a vetítési alap 15 %-ának megfelelő 
összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. Ajánlatkérő a késedelmi kötbér 
maximumának elérése esetén jogosult felmondani, illetve elállni a szerződéstől.  

2. Meghiúsulási kötbér: 

Ha ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő felróható szerződésszegése miatt eláll a szerződéstől, 
vagy azonnali hatállyal felmondja a szerződést, a nyertes ajánlattevő köteles a nettó 
vállalkozói díj 15 %-át meghiúsulási kötbérként megfizetni ajánlatkérő részére.  

A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése. 

3. Jótállás: 

A jótállás időtartama kötelezően 60 naptári hónap. Ezen felül ajánlattevő vállalása szerint. 

A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjának 
napja. 

4. Jótállási biztosíték: 

Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés 
szerinti – általános forgalmi adó nélküli számított – ellenszolgáltatás (első értékelési 
részszempont szerinti megajánlás (Összesített nettó ajánlati ár) 5 %-át (azaz öt százalék) 
elérő értékű jótállási biztosítékot köt ki, amelyet a szerződés teljesítésének időpontjában 
ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani. A jótállási biztosítéknak a jótállási határidő 
végéig, amennyiben nyertes ajánlattevő a biztosítékot okirati formában bocsátja ajánlatkérő 
rendelkezésére legalább a vállalt jótállási határidőt (nyertes ajánlattevő megajánlása szerint) 
követő 30 napig kell lehívhatóan rendelkezésre állnia, ha jogszabály másként nem 
rendelkezik. 

A jótállási biztosíték rendelkezésre álló összege az ajánlatkérő követelésének kielégítésével 
csökken. 

A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a jótállási biztosíték határidőre és az előírt mértékben 
történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 

A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt 
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, 

[Szerző7] megjegyzést írt: Figyelemmel a 2. értékelési 
szempontra. 
Kérjük jóváhagyni szíveskedjenek. 



átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvénnyel. 

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a 
biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően 
folyamatosan rendelkezésre kell állnia.(ld. dok-ban részletesen) 

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: 6000karakter 

Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) 
vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől 
vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban 
köteles nyilatkozni. 

Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 
6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3) 
bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. 

A vállalkozói díj kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok szerint: 

 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A. § és 32/B.§, 

 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, 

 a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés, 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1)–(3), (5)-(6) és (11) 
bekezdés. 

Ajánlatkérő a Rendelet 32/A. § szerinti esetben a Rendelet 32/B. § szerint teljesíti a fizetést, 
azaz a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az 
igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az 
esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától 
számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 
vagy 

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 
köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 
köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig 
egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 
visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.  



Ellenszolgáltatás teljesítése: Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., valamint a Kbt. 135. § (1)–(3), (5)–(6) 
és (11) bek. alapján.  

A jelen közbeszerzés Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásából biztosított TOP-3.1.1-16….. forrásból valósul meg a nyertes TOP-3.1.1-
16-VE1-2017-00013 azonosítószámú projekt  alapján nyújtott támogatásból. A támogatás 
intenzitása 100%, finanszírozás: utófinanszírozás. 

Ajánlatkérő a díjat az igazolt teljesítést követően átutalással teljesíti. Az ajánlatkérő, ha az 
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) 
bek-től eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. r 32/A. § (1) bek-ben foglalt rend-k és 32/B. § 
szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.  
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. 

Nyertes ajánlattevő a következők szerint jogosult részszámla benyújtására:  

A nyertes ajánlattevő a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján három (3) darab 
részszámla és egy (1) darab végszámla kiállításra jogosult az ellenszolgáltatás kifizetésére 
csak az adott, teljes körűen elvégzett munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás 
kiállítását követően kerülhet sor az alábbiak szerint: 

• 1. részszámla: nyertes ajánlattevő az 1. részszámla kiállítására 25 %-os műszaki 
készültségi foknál, nettó összesített vállalkozói díj 25 %-áról, az érintett munkarészekre 
vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.  

• 2. részszámla: nyertes ajánlattevő a 2. részszámla kiállítására 50 %-os műszaki 
készültségi foknál, nettó összesített vállalkozói díj 25 %-áról, az érintett munkarészekre 
vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.  

• 3. részszámla: nyertes ajánlattevő a 3. részszámla kiállítására 75 %-os műszaki 
készültségi foknál, nettó összesített vállalkozói díj 25 %-áról, az érintett munkarészekre 
vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.  

• végszámla: nyertes ajánlattevő a végszámla kiállítására sikeres műszaki átadás-átvétel 
lezárását követően a nettó vállalkozói díj fennmaradó 25 %-ról, a teljesítésigazolás kiállítását 
követően jogosult. A végszámla elismerésének feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, a 
megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a 
munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása az ajánlatkérő részére és a munkaterület 
ajánlatkérő általi visszavétele. Ennek tényének rögzítése az e-naplóban. Az esetlegesen 
igénybevett előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra. 

Előleg:  

Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes 
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít a Kbt. 135. § (7) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően.   

Az előleg a Rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását 
követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Az előleg az első részszámlában kerül elszámolásra. 

Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a 
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, továbbá költségátalányt fizet. 



A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet és a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmazzák. 

(ld. dok-ban részletesen) 

I V .  S Z A K A S Z :  E L J Á R Á S  

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Nyílt eljárás*: igen/nem 

Gyorsított eljárás*: igen/nem 

Indokolás (1000 karakter): 

Meghívásos eljárás*: igen/nem 

Gyorsított eljárás*: igen/nem 

Indokolás (1000 karakter): 

Tárgyalásos eljárás*: igen/nem 

Gyorsított eljárás*: igen/nem 

Indokolás (1000 karakter): 

Versenypárbeszéd: igen/nem 

Innovációs partnerség: igen/nem 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul*: igen/nem 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel igen/nem 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel igen/nem 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: igen/nem 

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul*: igen/nem 



A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is 
alkalmazhatják*: igen/nem 

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni*: igen/nem 

További információk az elektronikus árlejtésről (50 karakter): 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: --- 

IV.2.2) Ajánlattételi határidő 

Dátum, helyi idő*:  óra/perc*:  

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók*: 
HU 

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma (naptári napban): 

vagy az időtartam hónapban: vagy napban (az ajánlattételi határidő 
lejártától számítva): 60 

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum, helyi idő óra/perc*:  

V .  S Z A K A S Z  K I E G É S Z Í T Ő  I N F O R M Á C I Ó K  

V.1) Az ajánlati biztosíték 

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:* igen/nem 

Az ajánlati biztosíték mértéke: ……….. 

A befizetés helye: ……….. 

[Szerző8] megjegyzést írt: nincs minimális AT határidő, 
de a megfelelő ajánlattételhez elegendőnek kell lenni. Kérjük 
szíveskedjenek megadni, hány naptári napot kívánnak adni. 

[I9R8] megjegyzést írt: Kérem e határidő olyan módon 
történő meghatározását, hogy a mérföldkőben meghatározott 
dátumig 2020. 04. 20-ig az eredményhirdetés és 
szerződéskötés biztonsággal megtörténjen 

[KK10R8] megjegyzést írt: Telefonon megbeszéltekre 
hivatkozva, a megbeszéltek szerint az eljárást megindító 
felhívás megküldésétől számított 15 napban lesz 
meghatározva. 



vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: ……….. 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:  

V.2) További információk:  4000 karakter 

a. Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR 
rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok – Ajánlat összeállítása – 1. 
Formai előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően. 

b. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. 
Feltételeket ld. a közb dok-okban.  

c. Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban 
meghatározott gazdasági szereplők részére. 

d. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani. 
e. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.  
f. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., 66. § (6) bek. szerinti 

nyilatkozatát. 
g. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 

68. § (4) bekezdése szerinti információkat. Ajánlattevő az EKR felületén a közbeszerzési 
dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az 
ajánlat részeként kitölteni. 

h. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább a 
kivitelezés tényleges véghatáridejét 1 (egy) naptári hónappal meghaladó érvényességi 
idejű, építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást kötni, vagy a 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § 
alapján, amelynek legalább 10.000.000 Ft/káreseményt és 25.000.000 Ft/év értékű 
kárösszeget kell fedeznie.  

i. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén, az ajánlattevőnek 
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak 
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. Amennyiben ajánlattevő 
tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az 
esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása 
szükséges (az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével). 

j. Ajánlatkérő nem alkalmaz elektronikus árlejtést. 
k. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek 

ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek 
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni 
olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi 
felhívást. 

l. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki, illetőleg szakmai 
alkalmasságuk feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 
szigorúbban határozta meg. 

m. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem 
alkalmazza. 

[Szerző11] megjegyzést írt: ezt biztos nem kívánják 
előírni? Ellenőrzés során felmerülhet, hogy miért nem írták 
elő. (Folyamatba épített ellenőrzések során kötelezően 
előírja  a Miniszterelnökség. Emiatt javasolt megfontolni az 
alkalmazását, hogy biztosan nem kívánják-e alkalmazni, hogy 
utóellenőrzésnél ne okozzon gondot.) 



n. A közb. dok-k korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan 
elérhetőek elektronikus úton az alábbi felületen: https://www.ekr.gov.hu/ 

o. FAKSZ: dr. Csizmadia Laura, lajstromszám: 01003. 
p. A többváltozatú ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja ajánlatkérő. 
q. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazni kívánja. 
r. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat. A Közbeszerzési 

Hatóság útmutatója nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti 
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont 
esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 10. Értékelési módszer: Az 1. értékelési 
részszempont esetén fordított arányosítás, a 2. és 3. értékelési részszempont esetén 
egyenes arányosítás és 4. szempont esetében pontozás. 

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 

Kérem e határidő olyan módon történő meghatározását, hogy a mérföldkőben meghatározott dátumig 2020. 
04. 20-ig az eredményhirdetés és szerződéskötés biztonsággal megtörténjen. 

 
[KK12] megjegyzést írt: Ezt az EKR rendszer tölti ki 
automatikusan a kiküldéskor. 
Az eljárás eredményessége az ajánlatoktól is függ, az 
eredményességet nem tudjuk garantálni, azonban az 
Ajánlatkérő igényeit természetesen maximálisan igyekszünk 
figyelembe venni. 
Az eljárás tervezett indítása 2019. 10.31.. napja, az 
ajánlattételi határidő és bírálat időigényét figyelembe véve 
eredményes eljárás esetén a 2020. 04.20. napi 
szerződéskötés reális, előre láthatóan még előbbi is lehet. 


